
Descritivo dos pacotes

Evento Turístico-Esportivo 

1. Pacco doppio 1: - Completo para dois (2) atletas em apto double 

Exige a inscrição dos dois atletas no mesmo acesso ao site de inscrições.

Itens incluídos no preço final (para cada atleta)

 Inscrições para as três corridas;
 Tarifa de Comodidade;
 Kits de corrida (três camisetas, numeral e chip para cada atleta);
 Alongamento pós-corrida;
 Toalhas pós-corrida;
 Camiseta finisher para cada atleta;
 Merendim pós-corrida (13 e 14/10);
 Brunch no Wine Garden Miolo (15/10)
 Um espumante Millésime Brut para cada atleta;

 Três diárias em apartamento double com café da manhã e jantar inclusos;
 Atrativos turísticos (entre os escolhidos no ato da inscrição);
 Jantar temático – Show Noite Italiana na sexta-feira à noite (13/10);
 Fenachamp no sábado à noite (14/10);
 Transporte para reconhecimento de trajetos;
 Transporte para todas as atividades;
 Transporte de Porto Alegre a Bento Gonçalves no dia 12/10 e retorno no dia 15/10.

Investimento para os dois atletas: R$6.300,00 

2. Pacco doppio 2: - Completo para um atleta com acompanhante (não atleta) em
apto double. Exige a inscrição dos dois (atleta + acompanhante) no mesmo acesso
ao site de inscrições.

Atleta

Itens incluídos no preço final

 Inscrição para três corridas;
 Tarifa de Comodidade;
 Kit de corrida ((três camisetas, numeral e chip para a(o) atleta));
 Alongamento pós-corrida;
 Toalhas pós-corrida;
 Camiseta finisher;



 Merendim pós-corrida (13 e 14/10);
 Brunch no Wine Garden Miolo (15/10);
 Um espumante Millésime Brut;

 Três diárias em apartamento double com café da manhã e jantar inclusos;
 Atrativos turísticos (entre os escolhidos no ato da inscrição);
 Jantar temático – Show Noite Italiana na sexta-feira à noite (13/10);
 Fenachamp no sábado à noite (14/10);
 Transporte para reconhecimento de trajetos;
 Transporte para todas as atividades;
 Transporte de Porto Alegre a Bento Gonçalves no dia 12/10 e retorno no dia 15/10.

Acompanhante
Itens incluídos no preço final

 Visitas guiadas em cantinas nos horários das corridas;
 Tarifa de comodidade
 Merendim pós-corrida (13 e 14/10);
 Brunch no Wine Garden Miolo (15/10)
 Três diárias em apartamento double com café da manhã e jantar inclusos;
 Atrativos turísticos (entre os escolhidos no ato da inscrição);
 Jantar temático – Show Noite Italiana na sexta-feira à noite (13/10);
 Fenachamp no sábado à noite (14/10);
 Transporte para todas as atividades;
 Transporte de Porto Alegre a Bento Gonçalves no dia 12/10 e retorno no dia 15/10.

Investimento para a(o) atleta + acompanhante: R$ 5 300,00 

3. Pacco individuale: Completo para um (1) atleta em apto single

Itens incluídos no preço final

 Inscrição para três corridas;
 Tarifa de Comodidade;
 Kit de corrida (três camisetas, numeral e chip); 
 Alongamento pós-corrida;
 Toalhas pós-corrida;
 Camiseta finisher;
 Merendim pós-corrida (13 e 14/10);
 Brunch no Wine Garden Miolo (15/10)
 Um espumante Millésime Brut;

 Três diárias em apartamento single com café da manhã e jantar inclusos;
 Atrativos turísticos (entre os escolhidos no ato da inscrição);
 Jantar temático – Show Noite Italiana na sexta-feira à noite (13/10);



 Fenachamp no sábado à noite (14/10);
 Transporte para reconhecimento de trajetos;
 Transporte para todas as atividades;
 Transporte de Porto Alegre a Bento Gonçalves no dia 12/10 e retorno no dia 15/10.

Investimento por atleta: R$ 3.650,00 

Somente Corridas 

Corrida 1. Correr um percurso

Itens incluídos no preço final

 Inscrição para uma corrida

 Kit de corrida (uma camiseta, uma toalha, numeral e chip);

 Alongamento pós-corrida;

 Merendim  (13 ou 14/10) ou brunch no Wine Garden Miolo (15/10).

Investimento por atleta: R$ 220,00 

Corrida 2. Correr dois percursos 

Itens incluídos no preço final

 Inscrição para duas corridas

 Kit de corrida (duas camisetas, duas toalhas, numeral e chip);

 Alongamento pós-corrida;

 Merendim  (13 ou 14/10) ou brunch no Wine Garden Miolo (15/10)

Investimento por atleta: R$ 420,00 

Corrida 3. Correr os três percursos 

Itens incluídos no preço final

 Inscrição para três corridas;

 Kit de corrida (três camisetas, três toalhas, numeral e chip);
 Alongamento pós-corrida;
 Camiseta finisher;
 Merendim pós-corrida(13 e14/10);
 Um espumante Millésime Brut;



 Brunch no Wine Garden Miolo (15/10)

Investimento por atleta: R$ 680,00 


